
 

Verslag ouderraad 14 september 2020 

Aanwezig : Kris, Anne-Marie, Jessy, Inge, Beata, Sally, Tom, Peggy, Martine 

Verontschuldigd : Yo, Ann, Ilse 

 

Na lange tijd elkaar niet te hebben gezien, even terug een kleine voorstelling aan elkaar. 

Mevrouw Kris Van Opstal is verantwoordelijk voor de jaren 1 tot 3 en Mevrouw Yo van 
Bergen is verantwoordelijk voor de jaren 4 tot 7. 

Zij krijgen nu de ondersteuning van Vincent Vermeiren (leerkracht LO) die lesvrij is gemaakt. 
Hij volgt het pedagogisch luik op alsook de klassenraden. Hij ondersteunt Kris en Yo bij deze 
taken. 

 

1. Leerlingenaantal 

We hebben in onze school momenteel 799 leerlingen waarvan er 19 leerlingen in Annuntia 
Wijnegem zitten. Deze leerlingen staan bij ons ingeschreven maar zitten in Wijnegem om daar de 
richting Latijn te volgen. Deze school kreeg geen toelating om de richting op te starten. Wij als Mater 
Dei konden hen ondersteunen zodat alsnog de leerlingen deze richting kunnen volgen. Hopelijk 
krijgen ze volgend jaar wel de nodige toelating. 

We zien een stijging van 755 naar 799 leerlingen wat positief is. Daarmee zitten we echter wel bijna 
aan onze maximum capaciteit qua lokalen en ruimte. 

 

2.Verschillende pandemiecscenario’s 

Code groen: geen enkele besmetting 

Dat zal niet echt voor dit schooljaar zijn, daar mogen we stilletjes van dromen. 

Code geel: Hier zijn we dit schooljaar mee gestart en hopen dit zo lang mogelijk vol te houden. 

Alle leerlingen mogen vijf dagen naar school komen mits ze de nodige afspraken volgen. Het 
mondmasker moet steeds opblijven in de klas of gang. Het mag enkel afgezet worden op de 
speelplaats. Dit zijn beslissingen van hogerhand die voor elke school gelden en waar directie zich 
moet aanhouden. Tijdens het sporten mag het wel af, enkel indien er langdurig fysiek contact is moet 
het mondmasker wel worden opgezet. 

Code oranje: Plan van de school, dient nog voorgelegd te worden aan preventie-adviseur. 

De 1e graad gaat 5 dagen naar school. Deze leerlingen hebben minder kans op besmetting. 

Bij het derde tot zevende jaar gaan we populatie van de leerlingen halveren, de klassen blijven wel 
samen. 

De grote lokalen worden in gebruik genomen, vaklokalen blijven toe. Labo’s gaan niet door, men 
bekijkt deze met filmpjes. De leerlingen blijven in hun eigen klasbubbel. 



Vijfde en zesde en zevende jaar BSO blijven gewoon les volgen. Zij gaan reeds op stage en dus ook 
minder aanwezig tijdens de lesuren. 

A week : 2de graad maandag, dinsdag en woensdag naar school  

    3de graad donderdag en vrijdag naar school  

B week : 2de graad donderdag en vrijdag naar school  

    3de graag maandag, dinsdag en woensdag naar school  

De andere dagen worden er indien mogelijk live lessen gegeven, of de leerlingen krijgen taken en 
vooropdrachten zodat men de week daarop sneller verder kan. 

De leerlingen die het echter moeilijk hebben, kunnen op vraag van leerkracht of leerling een one to 
one momentje hebben via de live lessen zodat ze ook tevens mee zijn.  

Bij stijging van het aantal besmettingen in Brasschaat is er een crisis cel waar ook directie aanwezig is 
om de nodige maatregelen te nemen. 

Code rood verschilt niet echt veel van oranje. 

 

Wat te doen bij verschillende symptomen ? 

Bij twijfel wordt er temperatuur controle gedaan. 

De leerling moet zich naar de speelplaats begeven. De ouders worden gecontacteerd om leerling op 
te halen of mag zelfstandig naar huis. 

Bij een gewone verkoudheid gaan we naar meerdere symptomen zien en als er een combinatie zou 
zijn, is het aan de huisarts om de beslissing te maken of er een coronatest moet volgen.  

Bij besmetting gaat het CLB bellen naar de directie. Zij maken een oordeel of er risicocontact is 
geweest met andere leerlingen en leerkrachten. Klasgenoten moeten dan tevens ook in quarantaine 
voor minstens 10 dagen, met daarna een tweede test. 

Algemeen 

De essentiële vergaderingen mogen doorgaan. 

De live lessen met de leerlingen werden algemeen goed bevonden. De leerlingen en leerkrachten 
hebben dit goed doorstaan. We hebben met z’n allen op IT gebied een tandje bijgestoken. 

De leerlingen mogen heel de speelplaats in gebruik nemen, alsook de plaatsjes aan de brandtrap 
waar ze vroeger niet mochten komen.  

Deze wordt trouwens ook nog uitgebreid. 

 

3.Werving nieuwe leden  

Het start uur van de vergadering wordt met goedkeuring van iedereen verzet naar 19 uur 
zodat we een beetje vroeger thuis zijn. 

De fysieke werving op de infoavond is niet kunnen doorgaan. 

Doch elke klasleerkracht heeft ons wel genoemd tijdens het infomoment. 

Vanaf heden is er ook maandelijks een nieuwsbrief die rond gaat met de nodige nieuwigheden, daar 
wordt ook de ouderraad vermeld. Zo hopen we ook de mensen te kunnen triggeren. 



 

4. Activiteiten  

Speculaas verkoop 

Kris gaat horen wat we mogen en kunnen doen bij de preventieadviseur kwestie van verpakken en 
uitdelen. (aanvulling door directie: ondertussen is er beslist om geen speculaasverkoop te 
organiseren) 

Voor de betaling wordt er geopperd voor een mini webshop of overschrijving. Hier maak ik me zelf 
de bedenking dat het heel belastend is voor de boekhouding voor dit allemaal uiteen te houden en 
netjes opgeschreven te krijgen.  

Denk enigszins het oude systeem voor de controle nog het beste. Handschoenen aan en afstand 
houden. Zo hebben we volgens mij het beste zicht op de bestellingen en de betalingen. 

Het is tevens ook niet de bedoeling dat de leerlingen een deur aan deur verkoop gaan doen. Het 
gezond verstand van ouders en leerlingen gaat hier moeten primeren. 

Het pakketje dat de leerlingen zouden krijgen van de school werd voorgesteld door Inge. Een 
speculaas cijfer, chocolade Sint en 3 witte of bruine patatjes. Dit voor de prijs van 1,25 euro. Dit 
wordt besproken door de directie. Het kan zelfs per klas verpakt worden. 

Schoolvoetbal     

Tot aan de kerstvakantie mogen de extra-muros activiteiten niet doorgaan. Dus we wachten af wat 
er nadien beslist wordt. 

Kijkdag  

Hetzelfde concept als schoolvoetbal. Er wordt naar het moment gekeken. Eventueel kan er ook een 
virtuele kijkdag gemaakt worden. Hier wordt nog naar een oplossing gezocht. 

 

5.Voorzitter van de ouderraad   

Na de vorige verkiezing waarbij Tom verkozen werd, is er samengezeten met de directie. In onderling 
overleg werd er besloten dit niet door te laten gaan. Er werd door de directie beslist om iemand te 
nemen die al iets langer in de ouderraad zit en al de activiteiten al heeft meegedaan. 

Inge neemt de rol van voorzitter op zich. Het verslag wordt  opgemaakt door onze nieuwe secretaris 
Peggy. 

Tijdens de ouderraad wordt het verslag van de schoolraad ook bekeken en de nuttige punten komen 
hiermee in het verslag. 

De financiële toestand van de ouderraad wordt vermeldt. We hebben nog 4912,03 euro in onze kas. 

Het emailadres vermelden we tevens ook op onze verslagen zodat deze online kunnen gelezen. 

 

6 Huishoudelijk reglement 

Dit was er tot op heden niet maar eigenlijk is dit wel noodzakelijk zodat we kunnen terugvallen op 
iets als er problemen zijn. We hebben dit samen overlopen. De enige aanpassing die hierbij gemaakt 
is dat nieuwe leden gedurende het hele jaar mogen toetreden. Deze versie werd ondertekend door 
iedereen en bijgehouden door de voorzitter alsook door de directie. 

 



7 Afscheidsetentje Peter en Luc  

Dit wordt door coronamaatregelen verzet naar een latere datum wanneer er terug versoepelingen 
mogelijk zijn. 
De cadeautjes (bons van het shoppingcenter) worden al wel vroeger gegeven anders is het helemaal 
vijgen na Pasen. 
Luc was 4 jaar in de ouderraad en Peter 7 jaar. 
Martine zorgt voor de cadeaubonnen. Sally maakt er een mooi tekstje bij en dan spreken we af wie 
dat deze gaat bezorgen.  

                         

8. Varia  

- Buitenlandse reizen worden uitgesteld naar 2021 en dan is het nog afwachten wat de overheid 
beslist. 

- De fietsenmaker Eddy heeft met plezier de schoolfietsen     hersteld. 

De rekening (ongeveer 75 euro) die doorgestuurd naar Maaike en werd tevens betaald. 

Bij code oranje mogen deze fietsen ook niet gebruikt worden alsook geen atlassen en ander 
uitleenbaar materiaal. 

- Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen(ook niet eerstejaars) is het misschien nuttig   van een 
plattegrond van de school mee te geven zodat ze een beetje zicht krijgen waar ze moeten zijn. 

-Problemen bij Standaard Boekhandel bij nalevering / GRAAG vermelden dat deze naar de school 
gebeuren. 

-Een infoblad over het materiaal dat de leerlingen ( nieuw na het eerste jaar ) wordt de 
vakleerkrachten in de eerste week gegeven. Soms ook nuttig dat de basismaterialen bij de 
inschrijving vermeld worden. 

- De derde graad mag buiten  het school eten tussen de middag. Het is echter niet de bedoeling dat 
het hangjongeren worden. Daar wordt op toegezien.  

- Er werden door bakkerij Theunis 10 TL lampen gegeven, die zijn ondertussen op school 
aangekomen.  

- De fietsenstalling wordt ook uitgebreid. Deze komt op de plaats waar nu de schoolfietsen staan. Er 
is een voorstel om mee daarin te investeren, bedrag wordt volgende keer bepaald. 

- De ouderraad vult de voorraad met spaakreflectoren aan. Alle nieuwe leerlingen krijgen 10 
reflectoren.  

Nuttige data  

Ouderraad : ma 12/10, ma 18/01/2021,ma 26/04/2021  

Afsluitend etentje : donderdag 10/06/2021 

Schoolraad : Maandag 26/10 Inge en Jessy gaan  

 

Met enthousiaste groeten van uw voorzitter 

INGE VINKEN  

 



ouderraadmaterdeibrasschaat@gmail.com 


